
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes    
Propriedades das potências: 

 
 Multiplicação de potência de mesma base. 

 

Exemplo: 
         22   .   23       
                             
 
 
 

 
 
 

Exercícios  
 

1 – Complete: 
  a) 23 . 24 . =                         c) a2 . a5 . a3 =                         e) x . x3 . x7= 

  b) 35 . 310 . =                       d) 5 . 52 . 55 =                          f) 74 . 73  = 

 
        Divisão de potência de mesma base. 
 
       Exemplo: 

                 35  32 =  
 
 

                  

                                      

 

 

 
Exercícios  

1 – Completa: 

a) 25  23 =                         c) 54  5 =                        e) 64  63 = 

b) 310 37 =                         d) 67  63 = 

 
        Potência de potência. 
 
       Exemplo: 

          (23)2                (23)2 =  23 . 2 = 26 
                            
 
 
 
 

 
 

* O que se faz para multiplicar potência  de mesma base? 

   Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 

   Ex.:  22 . 23 = 22+3 = 25 

 2 . 2  2 . 2 . 2  =  25 

* O que se faz para dividir potência de mesma base? 

   Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. 

   Ex.:  35 32 =  35 -2 = 33 
3.3.3.3.3 3.3  = 33  

* Para elevar uma potência a outra potência, conserva-

se a base e multiplica-se os expoentes. 

(23)2 =  23 . 2 = 26 

 

23.23 

2.2.2.2.2.2 26 



Exercícios  
1) Complete: 

a)  ( 23 )4 =                       c)  ( 6 )8 =                       e)  ( 46 )7 = 

b)  ( 52 )5 =                      d)  ( 11 )8 =                     f)  ( 75 )3 = 

 
                      Produto de vários fatores a uma potência ou potência de um produto. 
  
          Exemplo: 
 
                   a)  ( 23 . 4 )2 =    23 . 4 . 23 . 4 =    2 . 2 . 2 .4    .    2 . 2 . 2 . 4 =       26   .     42 

 
 
    
 

 
 
 
 

Exercícios  
 
1)   Resolve:  

  
a)  ( 32 . 4 )3 =                                              c)  ( 22 . 36 . 64 . 6 ) 5 = 

 b)  ( 53 . 62 )4 =                                            d)  ( 32 . 52 )6 = 

 
            
Relebrar: 
 Casos Particulares 

 
 

 Quando a BASE é 1, a potência é igual a base. 
 

Ex: 15 = 1                   110 = 1 
 
 

 Quando o EXPOENTE é 1, a potência é igual à base. 
 

Ex:  81 = 8                  61 = 6 
 
 

 Quando o EXPOENTE é ZERO  e a base é diferente de zero o resultado é 1. 
 

Ex: 70 = 1                  50 = 1 
 

 

 

* Para elevar um produto de vários fatores a uma potência, conserva-se a base e multiplicam-se os 

expoentes. 

                        ( 23 . 4 )2  =  26   .    42 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS   

 

Aplicação da Ortografia 

Atividade 1 

Sublinhar 

 

 

 

Atividade 2 

2- Reescreva o texto corrigindo todas as expressões erradas. 

Obs: Faça uso de dicionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Curi 

Disciplina de Geografia – Profª Andréia  6º ano 

 

A explicação da aula pode ser encontrada no you tube no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IMLRS5sn_A 

Placas tectônicas: o que são e como se movem? | Minuto da Terra 

 

Copiar ou colar o texto o caderno, ler com atenção e resolver as questões abaixo: 

Teoria das Placas Tectônicas 

 

      De acordo com a teoria tectônica de placas, as placas litosféricas deslizam e às vezes 

colidem entre si em uma velocidade que oscila entre 1 e 10 cm/ano. Os movimentos 

realizados por elas são distintos e variados, a seguir os principais: 

→ Movimento de convergência 

Ocorre quando duas placas se chocam e a borda de uma fica debaixo da outra até chegar 

ao manto. 

→ Movimento de afastamento 

Consiste no distanciamento entre duas placas, formando uma lacuna que é preenchida 

com fragmentos de rochas oriundas do manto em estado líquido. 

→ Movimento de colisão e soerguimento 

Corresponde ao choque entre duas placas litosféricas, as camadas de rochas elásticas dão 

origem às cadeias de montanhas, em diversas vezes vulcânicas, com essa característica de 

formação temos as cordilheiras dos Andes e o Himalaia. 

→ Movimento de deslizamento 

É responsável, em certos casos, pelos abalos sísmicos, ocorre pelo fato de uma placa se 

locomover sobre a outra. 

 



 

Mapa Mental: Placas Tectônicas 

 

 

 

 

 

 

Exemplos da divisão das placas tectônicas: 

 



 

 

 

Responda em seu caderno: 

1- O que são placas tectônicas? 

 

 

2- Por que não sentimos o movimento das placas tectônicas? 

 

3- Cita o nome de três placas tectônicas: 

 

Bom trabalho!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 

 Coloque várias garras pets distribuídas em alguns lugares, faça um 

drible nas garrafas, faça várias pedaladas e drible nas garrafas. 

 

 Faça zigue zague com a parte interna do pé, logo após com a parte 

externa, em cada parada realiza uma sola, faça repetidas vezes. 

 

 Coloque uma garra e com o peito de pé chute na garrafa para 

derruba lá, faça repetidas vezes. 

 

 Coloque as garrafas pets em uma fileira, chute a bola lateral a elas, 

faz o zigue zague somente com o corpo,ao final do zigue zague pare a 

bola com uma sola. 

 Faça vários chutes a gol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

 

Faça a leitura do texto e assista aos vídeos sobre povos indígenas no RS, acessando os links: 

Os Indígenas - Raízes do Brasil #1 

                       Os Portugueses - Raízes do Brasil #2                     Aula História Índios RS 

 

Povos Indígenas no Rio Grande do Sul 
              Na época do descobrimento do Brasil, a região onde forma o Rio Grande do Sul era 
habitada pelos índios Minuanos, Charruas e os Caaguarás que viveram 12 mil anos aC. Eram bons 
ceramista e, na caça, usavam boleadeiras, até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho. Essas 
tribos viveram muito tempo sem contato com os brancos colonizadores. As disputas entre Portugal 
e Espanha sobre os limites de suas possessões na América fizeram com que a região só fosse 
ocupada no século XVII. Os padres jesuítas espanhóis foram os primeiros a se estabelecer no 
local. 
 
Os costumes 
         Alguns dos costumes mais tradicionais dos gaúchos como o churrasco e tomar chimarrão são 
heranças indígenas. Por isso, o conhecimento sobre estes primeiros habitantes dos Pampas se 
torna fundamental para a compreensão da história do Rio Grande do Sul. 
          Os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Rio Grande do Sul, antes da chegada dos 
europeus, pertenciam à três grupos: os Guarani, Jê e os Pampianos. Os guaranis ocupavam o 
litoral, a parte central até a fronteira com a Argentina, os Jê habitavam parte norte junto a Santa 
Catarina, e os Pampianos se localizavam ao sul junto ao Uruguai.  
 
Os Guaranis 
           Os Guaranis também conhecidos como Tapes, Arachane e Carijó,  eram o grupo indígena 
mais numeroso da região. Habitavam principalmente os vales do rios e nas margens das lagoas, 
onde a caça e a pesca eram mais abundantes. Os guaranis coletavam diversos tipos de moluscos, 
frutos e raízes, e cultivavam principalmente milho e aipim, mas também plantaram feijão,  abóbora 
e batata. Suas moradias tinham  estruturas de madeiras cobertas com fibras vegetais, em geral de 
base circular. Essas habitações denominadas de ocas eram habitadas por diversas famílias com 
grau de parentesco entre si. Uma aldeia era formada geralmente por 3 a 6 ocas. Os guaranis foram 
os grupos que formariam mais tarde os povos missioneiros catequizados pelos jesuítas espanhóis. 
 
Os Pampianos  
             Os Pampianos, grupo formado principalmente por charruas e minuanos, eram um povo 
indígena menos numeroso do Rio Grande do Sul. Eles ocupavam o sul e o sudeste do estado. 
Viviam principalmente nos campos numa área com bastante água, pois nelas havia abundância de 
recursos, como a caça e a pesca. Diferentes dos Guaranis e do Jê, os Pampianos não praticam 
agricultura. Viviam, da caça da pesca e da coleta. Os cavalos eram utilizados como meio de 
transporte e para auxiliar na caça. O gado bovino servia de alimento. Com a ocupação de suas 
terras por portugueses e por espanhóis, os Pampianos foram obrigados a ir cada vez mais para o 
interior. A escassez de recursos provocou a fome, e a situação deles se agravou com epidemias e 
guerras. Muitos deles foram trabalhar nas fazendas dos colonizadores europeus. Os Pampianos 
que restaram, foram massacrados por tropas uruguaias na década de 1830. 
 
Os Jês 
         Os indígenas do grupo Jê ocupavam a região do planalto norte-rio-grandense no norte e no 
nordeste do estado. Os kaingang, que constituem a maior parte dos indígenas que viviam hoje no 
Rio Grande do Sul, pertence a esse grupo. Os Jê viviam da caça dos animais como a capivara, 
porco-do-mato, da pesca e da coleta de produtos, como o pinhão e o mel. Muitos também 
praticavam agricultura e plantavam principalmente o milho. Para se proteger do frio, moravam em 
casas subterrâneas. Eles cavavam buracos no chão, que tinham em média dois metros de 
profundidade e protegiam esses buracos com um telhado feito de galhos de árvores cobertos por 
ramos de palmeiras. 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Semana 
Turma: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 
RCG: Conhecer os valores do altruísmo, do respeito e da 
ética, a partir da leitura e interpretação dos textos sagrados, 
orações, parábolas e cânticos religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugestão de Receita para o Lanche 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura em 

uma tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. Sove até desgrudar 

das mãos. Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 40 minutos. 

Pré- aqueça o forno a 200°C. Abra a massa usando um rolo, deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte 

a massa em retângulos semelhantes a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe 

crescer por mais 10 minutos. Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até dourar. 

Rendimento: aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para população brasileira 

recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados* e preparações culinárias a 

alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. 

Evite alimentos ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos 

a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, 

raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

Beijos da Nutri Bianca! 
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